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SJVFS 2004:31
Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:64) om rutiner för
länsstyrelsernas kontroll i fält av jordbrukarstöd;

Utkom från trycket
den 4 juni 2004
Omtryck

beslutade den 3 juni 2004
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 39 § förordningen (1999:1148) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter, 1 kap. 17 § förordningen (1997:1336) om miljöstöd, 1
kap. 22 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder,
17 § förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter, 23 § förordningen (1999:1424) om
förvaltning av EG:s strukturfonder, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1999:64) om
rutiner för länsstyrelsens kontroll i fält av jordbrukarstöd1
dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att rubriken till föreskrifterna samt 1 och 1 a §§ ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:64) om rutiner för
länsstyrelsernas kontroll i fält av jordbrukarstöd och av identifiering och
registrering av nötkreatur; (SJVFS 2004:31)
1 § Dessa föreskrifter gäller vid länsstyrelsens kontroller i fält i ärenden som avser
1. arealersättning och anmälan av foderareal,
2. djurbidrag,
3. miljöstöd,
4. stöd inom strukturfondsmål 1 för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
enligt 4-5 och 7 kap. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och
landsbygdsutvecklingsåtgärder,
5. stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt 2-4, 7 och 9 kap.
förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder,
6. mjölkbidrag,
7. mjölkkvoter,
8. stöd till odling av potatis för stärkelseproduktion,
9. stöd till odling av energigrödor, samt
10. stöd till produktion av proteingrödor.
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Författning senast omtryckt SJVFS 2001:55.
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Föreskrifterna gäller även vid kontroll i fält enligt det system för identifiering och
registrering av nötkreatur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering
och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97. (SJVFS 2004:31).

Definitioner
1 a § I denna författning förstås med
omkontroll: att länsstyrelsen genomför förnyad kontroll av ett under stödåret
redan kontrollerat objekt och att denna kontroll görs av annan kontrollant än den som
utförde den ordinarie kontrollen.
parallellkontroll: den ordinarie kontrollen utförs av en kontrollant under
överinseende av en annan kontrollant.
riskanalys: ett dokument som anger de faktorer till vilka hänsyn ska tas vid urval
av kontrollobjekt. (SJVFS 2004:31).
2 § Kontroller ska genomföras i enlighet med kontrollinstruktioner som beslutats av
Statens jordbruksverk.
3 § Varje länsstyrelse ska genomföra minst det antal kontroller som motsvarar den
kontrollfrekvens som Jordbruksverket har beslutat för de stödformer som anges i 1 §
första stycket och för kontroller enligt systemet för identifiering och registrering av
nötkreatur. (SJVFS 2001:55).
4 § Länsstyrelsen ska fastställa en riskanalys. Denna ska utformas i enlighet med de
riktlinjer som anges i den av Jordbruksverket för samma säsong fastställda
riskanalysen och med hänsyn tagen till de faktorer som länsstyrelsen därutöver
bedömer som betydelsefulla för regionen. Länsstyrelsens riskanalys ska årligen
senast den 15 juni lämnas till Jordbruksverket för godkännande. (SJVFS 2001:55).
5 § Länsstyrelsen ska utföra minst en omkontroll per kontrollant och stödår.
Omkontrollerna ska om möjligt genomföras så att en övervägande del av stöden
omfattas. Vid kontroll av djur får en omkontroll ersättas av en parallellkontroll.
(SJVFS 2001:55).
6 § har upphävts genom (SJVFS 2004:31).
7 § Rapport över kalenderårets kontrollverksamhet ska lämnas till Jordbruksverket
senast den 31 januari påföljande år. För detta ändamål ska av Jordbruksverket utsänt
formulär användas som underlag.
8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
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------------------------Denna författning2 träder i kraft den 15 juni 2004

MATS PERSSON

Johan Henningsson
(Kontrollenheten)
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